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ZÁPIS č. 6 / 2016  
ze zasedání školské rady (ŠR) 

 

Datum:  19. června 2017 

Přítomni:  J. Mengler,  R. Talafousová, M. Radošová, M. Doležal,  

P. Bočková, P. Lenzová, R. Seidlová 

Nepřítomni:   M. Svitáková, V. Tlustá, (omluveny předem) 

Hosté:  P. Peroutka 

Ověřovatel zápisu: R. Talafousová 

 

Program:  

1) Zhodnocení současného školního roku 

2) Prázdninový provoz školy 

3) Nástin školního roku 2017-2018 

4) Různé 

 

ad 1)  

J. Mengler zhodnotil školní rok, připomněl tradiční akce a zapojení školy do projektů a kulturního 

dění ve městě.  

 

ad 2) P. Lenzová informovala o prázdninovém provozu MŠ, příměstských táborech a jazykových 

kurzech angličtiny. (Viz webové stránky školy) 

 

ad 3) P. Peroutka informoval školskou radu o budoucím školním roce: 

- zapsány 2 první třídy 

- pokračují 2 budoucí šesté třídy, které budou doplněny o 9 nově příchozích žáků ze Želče a 

z Plané nad Lužnicí 

- P. Peroutka připomněl, že ze ZŠ Švehlova nepřišel žádný žák.  

- navzdory tomu se naplnila kapacita školy na plný počet – 340 žáků. 

 

ad4) M. Radošová se ptala na vstávání v hodinách – forma pozdravu.  

Odpověď: Snažíme se zdravit se normálně a tento přežitek odstranit. Přistupujeme k žákům 

respektujícím způsobem.  

 

M. Radošová měla dotaz na pana starostu ohledně konvektomatu za cca 600 000. 

Starosta M. Doležal odpověděl, že toto je předmětem rozpočtu pro příští rok, a že je to třeba projednat 

s ředitelem školy, aby požádal o navýšení rozpočtu.  

 

P. Bočková se dotazovala, jak budou do budoucna probíhat přijímací zkoušky.  

Odpověď:  MŠMT vyhlašuje centrální přijímací zkoušky a nejspíš tomu bude tak i v příštích letech. 

 

Zapsal: J. Mengler 

Ověřila: R. Talafousová 

 

Sezimovo Ústí 19. června 2017 

 

        Mgr. Jaroslav Mengler 

                    předseda školské rady 
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